
VLAAMSE VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE VZW

Jubileumcongres VVP

10 jaar VVP
A short and winding road

Vrijdag 13 maart 2015

Kursaal Oostende
Delvauxzaal

Kursaal-Westhelling 12
8400 Oostende

Inschrijvingsstrook

NAAM: 

VOORNAAM:

ADRES:

EMAIL: 

TEL: 

RIZIVnummer:

BEROEP:

Schrijft zich in voor de lentevergadering 
van 13 maart 2015

Betaalt vóór 1 maart 2015:
(aub aankruisen wat past)

❑ € 70,00 VVP-leden (incl. lunch)
❑ € 120,00 niet-leden (incl. lunch)
❑ € 20,00  ASO (incl. lunch)
❑ € 30,00 niet-leden ASO (incl. lunch)

❑ € 75 extra voor diner op donderdagavond (cf. infra)

Accreditering werd aangevraagd

Inschrijving

Inschrijving is verplicht
via mail naar info@vvp-online.be
of via de inschrijvingsstrook

Uw inschrijving is pas definitief na betaling
via een overschrijving met vermelding  van naam 
en ‘VVP-lentevergadering’ eventueel ‘plus diner’
op de bankrekening van de VVP:
IBAN: BE30 7330 2645 0011
BIC: KREDBEBB 

Secretariaat VVP vzw:
Leuvensesteenweg 517
B-3070 Kortenberg
Tel: 02/758.08.14
Fax: 02/759.98.78
E-mail: info@vvp-online.be



08u45    Koffie en ontvangst

9u15: Verwelkoming 
Jürgen De Fruyt (Voorzitter VVP)

09u30: Future of Psychiatry in the 21st century 
Dinesh Bhugra 
(President World Psychiatric Association)

10u15: 10 jaar VVP: a short and winding road 
Bernard Sabbe, Guido Pieters, Geert Dom 
& Jürgen De Fruyt  ((Ex)-voorzitters VVP)

11u00: Koffiepauze

11u30: Psychisch (on)gezond in Vlaanderen: 
een stand van zaken  
Inleiding: Frieda Matthys
(Aantredend voorzitter VVP)
Stefaan Demarest (Woordvoerder WIV)
Mark Leys (Gezondheidssocioloog, VUB) 
Patrick Colemont (Vlaams Patiëntenplatform)

12u30:  Lunch

13u30: Aanbod- versus vraaggestuurde zorg: 
u vraagt, wij draaien ?  
Inleiding: Kirsten Catthoor (Voorzitter sectie 
langdurige zorg en rehabilitatie VVP) 
Hendrik Peuskens (Secretaris VVP)
Peter Joostens (Voorzitter sectie 
verslavingspsychiatrie VVP)

14u30: De mengtafel van de psychiater: waar zit 
psychotherapie in de mix?  
Inleiding: Maarten Van Den Bossche 
(Voorzitter sectie psychotherapie VVP)
Luc Roelens (Kernlid sectie psychotherapie VVP,
voorzitter VVPP 1983 – 1990) 
Chris Bervoets  (Penningmeester VVP)

15u30: Koffiepauze

16u00: Tussen wetenschap en professie: 
quo vadis, VVP?   
Inleiding: Geert Dom 
(Bestuurslid, ex-voorzitter VVP)
Harmen Lecok (Adviseur GGZ Minister Maggie 
De Block)
Luc De Clercq (Ondervoorzitter BVAS) 
Ri De Ridder (Directeur-generaal RIZIV)

Moderator debatten: Guy Tegenbos  

Jubileumdiner en overnachting

Wij nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen
aan het jubileumdiner voorafgaand aan het
lentecongres op donderdag 12 maart vanaf 18u30,
eveneens in de gebouwen van het Kursaal. 
Indien u hieraan wenst deel te nemen kan u bovenop
uw inschrijvingsgeld 75 € storten.
Gelieve dit ook in de mededeling te vermelden 
('plus diner').

Indien u na het diner en/of na het congres graag blijft
overnachten, kan u hiervoor een kamer boeken in één
van de vele hotels die Oostende rijk is. 
De VVP heeft een voordeeltarief gekregen op een aantal
kamers (telkens ontbijt inbegrepen) in het 'Thermae
Palace' en het 'Andromeda Hotel'. Deze kan u boeken 
via volgende link:
https://secure.cubilis.eu/portal/belgie/oostende/view_
packages.aspx?pid=423&lang=nl, 
met logincode: vvp2015
Als de kamer die u zoekt niet langer beschikbaar is,
mag u contact opnemen met het secretariaat zodat we
het aanbod kunnen laten uitbreiden. Afrekening van de
kamers loopt niet via de VVP, maar rechtstreeks bij het
hotel (ter plaatse betalen).

Bereikbaarheid Kursaal
Meer info over bereikbaarheid en parking vindt u via:
http://www.kursaaloostende.be/extra/visitors 

Programma


